
Världsarvsprojektet Lystra erbjuder: 
Endagsutbildning i natur- 
och kulturvägledning!
 

Du som får den här inbjudan arbetar med projektet Lystra eller i någon av 
de finansierande organisationerna. En av Lystras aktiviteter är att ta fram 
en natur- och kulturvägledningsplan för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens 
skärgård. Vi gör det med hjälp av Centrum för naturvägledning (CNV). 
Tillsammans med CNV vill vi nu bjuda in dig till en endagsutbildning i natur- 
och kulturvägledning för Lystra. Läs mer om CNV och vägledningsplanering 
på nästa sida.
 
Mer detaljerat program kommer efter sommaren.

Utbildningen hålls på svenska, med tolkning till finska.
Fika ingår. Resor betalar deltagarna själva.

Anmäl er senast 7 september till Malin Henriksson, 
malin.henriksson@metsa.fi
Ange även eventuell specialkost.

Välkommen att lära dig mer!

Tisdag 18 september i Vasa
Kl 09.00-15.30 

Patrik (patrik.bylund@lansstyrelsen.se)
Malin (malin.henriksson@metsa.fi)
Per/CNV (per.sonnvik@slu.se)
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Natur- och kulturvägledningsplan?  
Varför gör Lystra en sån? 

En av aktiviteterna i världsarvsprojektet Lystra är att ta fram en natur- 
och kulturvägledningsplan (interpretationsplan) för världsarvet. Planen ska 
lyfta fram det unika med världsarvet och ta fram en gemensam berättelse 
för hela världsarvet. Planen kommer att ligga till grund för hur världsarvet 
presenteras på olika besöksplatser, såväl fysiska som digitala, liksom i 
guidningar och andra möten med besökare. Syftet är att besökare ska få 
en bättre upplevelse och förståelse för världsarvet och att öka platsernas 
attraktionskraft som besöksmål. 
 
Vi vill få med alla projektdeltagares perspektiv i processen med att ta 
fram denna plan. Därför bjuder vi in till en utbildningsdag. Det blir dels ett 
tillfälle att få en introduktion till natur- och kulturvägledning och hur man 
arbetar med planering kring det. Dels vill vi få er input om vad ni anser 
är kärnbudskapet för vårt gemensamma världsarv. Detta kommer ligga 
till grund för hela arbetet med naturvägledningsplanen. Det är alltså ett 
ypperligt tillfälle att mötas och att tillsammans ringa in det gemensamma 
världsarvets värden.

Till vår hjälp har vi experter på vägledningsplanering från Centrum för 
naturvägledning (CNV) vid Sveriges lantbruksuniversitet. CNV har bred 
erfarnhet av hur man bäst lyfter fram natur och kultur så att besökaren får 
en så givande upplevelse som möjligt. 

Vill du veta mer om vad natur- och kulturvägledning (interpretation) är, läs 
här:

Centrum för naturvägledning 

Platsens berättelser - metodhandledning för interpretationsplanering  

Interpretation: Kommunikation för utveckling av kulturmiljöer

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer/handledningar-och-stod/platsens-berattelseer---metodhandledning/
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/10552

